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Deze DragonFly installatie-instructies zijn geschreven op basis van de nieuwste versies van MAC OS-X (Snow Leopard en Lion), Windows XP en Windows
7. Gebruikers van Vista wordt verzocht de Windows 7 instructies te hanteren.
Opmerking: De meeste screenshots zijn van toepassing op zowel Leopard als
Lion. Als er verschillen zijn tussen deze twee OS-versies zullen we screenshots
voor beide tonen.
Les instructions d’installation en français sont disponibles à l’adresse :
www.audioquest.com/DragonFly/Setup
En ( www.audioquest.com/DragonFly/Setup ) están disponibles las instrucciones de instalación en español
Instruções de configuração em português disponíveis em : www.audioquest.com/DragonFly/Setup
Konfigurationsanweisungen in deutscher Sprache finden Sie unter :
www.audioquest.com/DragonFly/Setup
Instructies voor instellingen in het Nederlands beschikbaar op :
www.audioquest.com/DragonFly/Setup
Le informazioni in italiano relative alla configurazione sono disponibili nel sito :
www.audioquest.com/DragonFly/Setup
Инструкции по настройке на русском языке имеются на сайте :
www.audioquest.com/DragonFly/Setup
中文的设置说明见 : www.audioquest.com/DragonFly/Setup
日本語 のセットアップの指示は次のアドレスにアクセスしてください : www.audioquest.com/DragonFly/Setup
한국어로 설정 안내 보기 : www.audioquest.com/DragonFly/Setup

DragonFly DAC | Snelstart Gids
Deze Snelstart Gids is geschreven om je door de eenvoudige stappen te loodsen die nodig zijn om het Operating System van je computer zodanig in te
stellen dat je je muziek, films en video’s met de superieure DragonFly audiokwaliteit af kunt spelen, terwijl alle signalen & effecten afgespeeld worden via
de interne geluidskaart en luidsprekers.
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Bij het regelen van het volume van de DragonFly bij gebruik van koptelefoons, PC-luidsprekers
met versterker of een normale versterker, is het best om te beginnen bij een laag volume om
te controleren hoe luid uw apparaat kan worden gezet. Bij het gebruik van DragonFly in deze
“variabele outputmodus”, raden wij aan om het volume van de computer op het hoogste niveau
te zetten en de muziekspeler stiller te zetten (iTunes is een voorbeeld van een muziekspeler) tot
ongeveer 25% van het maximum of minder om overdrive of schade aan koptelefoons of oren
te vermijden. Als u DragonFly op deze manier gebruikt, voert de ingebouwde hoge resolutievolumeregeling met 64 posities alle afstelling in het analoge gebied om af te spelen met de
hoogst mogelijke kwaliteit.
DragonFly kan ook werken als een traditioneel broncomponent (zoals een Blu-ray of Cd-speler
of DAC) en kan worden aangesloten op een traditioneel audio/video- of stereosysteem. Om dit
te doen, moet de volumeregeling en het hoofdvolume van de computer op maximum worden
ingesteld. Met deze “vaste outputmodus” kunt u het volume regelen in uw AV-ontvanger of
voorversterker om de gepaste volumeregeling te voorzien voor DragonFly.
Er worden kleurgecodeerde pictogrammen gebruikt om de status van de DragonFly aan te geven:
Rood: Stand-by
Blauw: 48,000 Hz
Magenta: 96,000 Hz

Groen: 44,100 Hz
Oranje: 88,200 Hz

Mac OS X
Navigeer naar Geluidsvoorkeuren

Plaats
de DragonFly in een
vrije USB poort en verbind
je afspeelapparaat met
de 3,5mm ingang op de
DragonFly

Open
‘Systeemvoorkeuren’
vanuit het Apple dropdown menu (het appeltje)
in de linker-bovenhoek
van je beeldscherm
Open het ‘Geluid’ icoon
Selecteer de tab ‘Uitvoer’
S electeer de ‘AudioQuest
DragonFly’
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Stuur Waarschuwingen & Geluidseffecten
naar de Luidsprekers in je Computer

Open
de tab
‘Geluidseffecten’
S electeer bij ‘Speel
geluidseffecten af via’ de
optie ‘Interne luidsprekers’
Sluit het scherm
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Geluid van Muziek, Films & Video’s
Afspelen met de DragonFly

1
2


Open
‘Audio/MIDI-configuratie’
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Mac OS X Lion

Selecteer de tab ‘Uitvoer’
1

2
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Mac OS X Snow Leopard
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Open ‘Hulpprogramma’s’
vanuit het Launchpad in
je Dock


Selecteer
‘AudioQuest
DragonFly’
Stel Formaat & kanalen
in op de gewenste
niveaus. We adviseren
om 44100.0Hz te kiezen
aangezien dit het meest
voorkomende audioformaat is.

Stuur Signalen & Effecten naar de Interne
Luidsprekers

Selecteer
‘Ingebouwde
Uitgang’

1


Open
het drop-down
menu

2
3

 ontroleer of de optie
C
‘Speel signalen & effecten
af via dit apparaat’
lichtgrijs is

Mac OS X Lion

1

2
3
Mac OS X Snow Leopard
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Je computer is nu ingesteld om het geluid van je muziek, films en video’s via
de DragonFly af te spelen, terwijl alle signalen & effecten afgespeeld zullen
worden via de interne geluidskaart en luidsprekers.
De bediening van het geluidsvolume in de Dragonfly vindt volledig in het
analoge domein plaats, en is te stellen via de standaard volumeregeling
op het toetsenbord van je Mac of PC . De DragonFly passeert de interne
volumeregeling van de computer, waardoor de resolutie van het geluidssignaal
niet aangetast wordt.
Belangrijk: selecteer de maximale volumestand binnen iTunes voor een
optimale geluidskwaliteit.
Op www.audioquest.com/dragonfly vind je meer informatie over hoe je de
DragonFly optimaal instelt, inclusief tips, trucs en technieken over hoe je de
maximale geluidskwaliteit uit populaire muziekspelers als iTunes, J.River, enz.
kunt halen.
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Windows 7 / Vista
Navigeer naar Geluidsinstellingen

Plaats
de DragonFly in een
vrije USB poort en verbind
je afspeelapparaat met
de 3,5mm ingang op de
DragonFly
 naar Start en open het
Ga
Configuratiesscherm
Open ‘Hardware en
Geluiden’
Kies ‘Geluid’
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De DragonFly instellen als Standaard
Audio Afspeelapparaat
 AudioQuest DragonFly
De
is toegevoegd als ‘speakers’. Verzeker je ervan
dat ze als standaard zijn
ingesteld
Kies ‘Speakers’

Open
‘Eigenschappen’
voor meer instellingen

Selecteer
de tab
‘Geavanceerd’
Kies de standaard sample
rate van je muziek - de
beste instelling voor de
meeste gebruikers is 24
bits, 44100 Hz.
Zet vinkjes bij beide opties
onder ‘Exclusive Mode’ en
klik op ‘OK’
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Kies het Geluidsschema

Selecteer de tab ‘Geluiden’
Kies onder ‘Geluidsschema’
de optie ‘Geen geluiden’.
Dit voorkomt dat geluiden en alarmsignalen via
de DragonFly afgespeeld
worden
Voer ‘DragonFly’ in als
naam van het geluidsschema (optioneel)
 lik op ‘OK’ en sluit het
K
venster
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Je computer is nu ingesteld om het geluid van je muziek, films en video’s via
de DragonFly af te spelen, terwijl alle signalen & effecten afgespeeld zullen
worden via de interne geluidskaart en luidsprekers.
De bediening van het geluidsvolume in de Dragonfly vindt volledig in het
analoge domein plaats, en is te stellen via de standaard volumeregeling
op het toetsenbord van je Mac of PC . De DragonFly passeert de interne
volumeregeling van de computer, waardoor de resolutie van het geluidssignaal
niet aangetast wordt.
Belangrijk: selecteer de maximale volumestand binnen iTunes voor een
optimale geluidskwaliteit.
Op www.audioquest.com/dragonfly vind je meer informatie over hoe je de
DragonFly optimaal instelt, inclusief tips, trucs en technieken over hoe je de
maximale geluidskwaliteit uit populaire muziekspelers als iTunes, J.River, enz.
kunt halen.
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Windows XP
Navigeer naar Geluiden en Audioapparaten

Plaats
de DragonFly in een
vrije USB poort en verbind
je afspeelapparaat met
de 3,5mm ingang op de
DragonFly
 naar ‘Start’ en open het
Ga
Configuratiescherm
Als je de ‘Klassieke weergave’ gebruikt open je het
icoon ‘Geluiden en Audioapparatuur

OR

Als je de ‘Categorieweergave’ gebruikt open je
‘Spraak, Geluid en Geluidsapparaten’ en vervolgens
‘Geluiden en Audioapparaten’
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Stel DragonFly in als standaardapparaat
Open de tab ‘Audio’

Stel
binnen ‘Afspelen van
Geluid’ de AudioQuest
DragonFly in als
standaardapparaat
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Stuur Geluiden & Effecten naar de Interne
Luidsprekers
Open de tab ‘Geluiden’

Kies
bij ‘Geluidsschema’
voor ‘Geen Geluiden.’ Dit
voorkomt dat geluiden en
alarmsignalen via de
DragonFly afgespeeld
worden
Klik op ‘OK’ en sluit het
venster

Je computer is nu ingesteld om het geluid
van je muziek, films en video’s via de
DragonFly af te spelen, terwijl alle signalen
& effecten afgespeeld zullen worden via de
interne geluidskaart en luidsprekers.
De bediening van het geluidsvolume
in de Dragonfly vindt volledig in het
analoge domein plaats, en is te stellen
via de standaard volumeregeling op
het toetsenbord van je Mac of PC. De
DragonFly passeert de interne volumeregeling van de computer, waardoor

de resolutie van het geluidssignaal niet
aangetast wordt.
Belangrijk: selecteer de maximale
volumestand binnen iTunes voor een
optimale geluidskwaliteit.
Op www.audioquest.com/dragonfly
vind je meer informatie over hoe je de
DragonFly optimaal instelt, inclusief
tips, trucs en technieken over hoe je de
maximale geluidskwaliteit uit populaire
muziekspelers als iTunes, J.River, enz.
kunt halen.
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